
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ 

Мета курсу ˗ набуття студентами теоретичної та методологічної бази, 
необхідної для досконалого володіння практикою використання інвестиційних 
інструментів залучення інвестицій; вміння оцінювати та аналізувати 
інвестиційні портфелі та проекти, а також інвестиційну політику, що 
проводиться в країні. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Управління інвестиційним процесом» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: «Фінансовий ринок», «Ринок 
фінансових послуг», «Інвестування», «Фінанси підприємств», «Цінні папери і 
фондовий ринок», «Бухгалтерський облік і аудит», «Корпоративні фінанси» 
тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування у студентів системи науково-теоретичних і 
практичних знань з управління інвестиційним процесом, всебічне і глибоке 
розуміння інвестиційних ринків, інвестиційних інструментів і об’єктів, їх 
альтернативного аналізу. 

 Програмні результати навчання: 
знати: методи оцінки фінансової спроможності, ефективності проектів, 
інвестиційних ризиків проекту та набути навичок їх застосування; особливості 
організаційного механізму інвестиційного процесу; 
вміти: аналізувати особливості здійснення капіталовкладень, їх мотивацію, 
форми відтворення; визначати якість інструментів фінансового інвестування; 
застосовувати інструментарій фінансового планування, розробляти 
інвестиційну стратегію розвитку підприємства;   
володіти:  методами та прийомами моделювання інвестиційної діяльності; 
порядком організації і здійснення інвестиційного процесу на підприємстві. 
вмінням аналізувати особливості здійснення капіталовкладень, їх мотивацію, 
форми відтворення. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Поняття та предмет управління інвестиційним процесом. Інвестиційна 
діяльність підприємства. Процес інвестування капіталу. Інвестиційні 
можливості. 
Форми інвестування капіталу: фінансові та реальні інвестиції. Сутність 
реальних інвестицій. Інвестиції оновлення та чисті інвестиції. Форми реальних 
інвестицій. Об’єкти реального інвестування. Поняття інвестиційного проекту. 
Структура інвестиційного проекту. Проект як первинний об’єкт інвестиційної 
діяльності. Життєвий цикл проекту та його фази. Стадії інвестиційного 
проекту. Класифікація інвестиційних проектів. Стратегічні і технічні проекти. 
Проекти реального та фінансового інвестування. Проект як форма реалізації 
інвестиційної стратегії. Місце інвестиційного проектування в інвестиційній 



діяльності. Якість проекту і ефективність інвестування. Учасники реалізації 
проекту. Стратегічні принципи реалізації проекту. 
Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні. Вартість капіталу та принципи 
її визначення. Індивідуальна вартість джерел капіталу. Середньозважена 
вартість капіталу (WACC). Гіринг і вартість капіталу. Вартість власного 
капіталу. Вартість облігаційної позики. Вартість капіталу та інфляція. 
Оцінювання грошових потоків за проектом. Відмінність балансового прибутку і 
грошового потоку. Визначення грошових потоків за необробленими 
первинними даними. Визначення грошових потоків на основі прогнозних 
фінансових звітів. Змінні грошові потоки. Віднесення грошових потоків до 
інвестиційного проекту. 
Технологія розробки інвестиційного проекту та його складові. Етапи процесу 
інвестування. Етапи розробки інвестиційного проекту. Ідентифікація проекту. 
Бізнес-план проекту як концентроване відображення його економічного 
аспекту. Вимоги до обсягу та структури бізнес-плану проекту. Мета і завдання 
розробки проекту. Розробники проекту. Основний зміст проекту. Опис компанії 
(базового підприємства, на яке орієнтовано проект). Продукт, на виготовлення 
якого проект спрямовано. Сфера діяльності (галузь проекту). Маркетинговий 
план і стратегія. Виробничий план проекту. Науково-дослідні розробки. Підбір 
персоналу та соціальний аспект проекту. Управління проектом та організація 
його реалізації. Аналіз ризиків реалізації проекту. Фінансовий план проекту. 
Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його 
інвестиційної привабливості. Оцінка реалістичності проекту з урахуванням 
організаційних, адміністративних, юридичних аспектів його реалізації, 
відповідності внутрішніх і зовнішніх умов. Оцінка детальності і повноти 
розробки проекту. Життєвий термін проекту. Географічні, регіональні умови 
проекту. Транспортна та інженерна інфраструктура місця реалізації проекту. 
Аналіз зовнішніх умов проекту. Інвестиційна привабливість галузі, регіону, 
підприємства. Відповідність показників ефективності проекту критеріям 
інвестора. Аналіз управлінських можливостей виконавців проекту: мотивація, 
попередній інвестиційний досвід. Співвідношення проекту і базового 
підприємства. Наявність плану управління проектом. Розподіл відповідальності 
за управління та кінцеві результати проекту. Юридичні умови проекту. Право 
власності на активи проекту та його результати. Юридична форма проекту та 
базового підприємства. Права засновників проекту. Права інвестора. 
Фінансовий аналіз. Цілі, завдання та моделі фінансового аналізу. Оцінювання 
фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми. Прогнозування 
продажу та витрат за проектом. Джерела фінансування та розрахунок бюджету 
проекту. Фінансове планування в проектному аналізі. Аналіз відповідності 
фінансових потоків за проектом (доходів і витрат) в цілому та на кожному 
відрізку реалізації проекту. Планування прибутку (поточний прибуток і 



прибуток за проектом у цілому). Звіт про рух коштів за проектом. Оцінка 
інвестиційної привабливості підприємства. Фактори інвестиційної 
привабливості підприємства, що враховуються при кредитуванні. Визначення 
інвестиційної кредитоспроможності підприємства-позичальника. 
Функціональні аспекти проектного аналізу в сфері реального інвестування. 
Оцінка фінансової спроможності проекту. Структура фінансового плану 
проекту. Обсяг і структура інвестиційних витрат за проектом. Джерела 
фінансування проекту. Інвестиції в основні, оборотні засоби, науково-дослідні 
розробки. Поточні доходи від проекту. Обсяг реалізації товарів і послуг. 
Поточні витрати на виробництво (обсяг і структура за елементами). Змінні та 
умовно-постійні витрати. 
Аналіз відповідності фінансових потоків за проектом (доходів і витрат) у 
цілому та на кожному відрізку реалізації проекту. Планування прибутку 
(поточний прибуток і прибуток за проектом у цілому). Звіт про рух коштів за 
проектом. Бухгалтерський облік за проектом. Прогноз показників 
бухгалтерського балансу до завершення реалізації проекту. Прогноз фінансової 
віддачі проекту. Оцінка фінансової здійснюваності проекту. Фінансово-
економічний аналіз стабільності підприємства, на базі якого реалізується 8 
проект (аналіз грошових потоків, ліквідності балансу, платоспроможності, 
фінансової стабільності, поточної ринкової вартості тощо). 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 54 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: іспит. 


